Wydział Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej w Krakowie
www.katecheza.diecezja.krakow.pl
e-mail: katecheza@diecezja.pl
tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60

Drodzy Katecheci,
W mocy Bożego Ducha – to hasło programu duszpasterskiego na rok 2018/2019.
Otrzymane duchowe dary umożliwiają rozpoznanie zadań oraz obszarów zaangażowania,
wśród których na pierwsze miejsce wybija się Kościół jako wspólnota „napełniona
Duchem Świętym” (por. Dz 2, 1-4).
Dlatego istotnym zadaniem, które musimy zrealizować jest dowartościowanie
chrześcijańskiego wtajemniczenia; ukazywanie związku i jedności pomiędzy
bierzmowaniem, a chrztem i Eucharystią, jak również podkreślenie znaczenia osobistego
wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywania przynależności do Kościoła.
Wprowadzenie zarówno ochrzczonych, jak i bierzmowanych w tajemnice wiary wymaga
odpowiedniej wizji drogi wiary oraz towarzyszących jej znaków, które unaoczniają
kontakt z Bogiem. W przypadku sakramentu bierzmowania chodzi o to, aby wierzący
mógł zostać włączony w misterium Zesłania Ducha Świętego oraz w wynikającą z tego
faktu aktywność w Kościele.
Niech zatem inspiracje płynące od Ducha Świętego, a zarazem podstawa odwagi i
kreatywności, towarzyszą wszelkim Waszym wysiłkom posługi katechetycznej w nowym
roku szkolnym. Wszystkim składamy życzenia dobrego i pomyślnego roku szkolnego i
katechetycznego!

ks. Andrzej Kielian
wraz ze współpracownikami w Wydziale Katechetycznym
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Kilka słów powitania…
Z radością pragniemy powitać nowego księdza wizytatora dla rejonu VIII (Podhale,
Spisz, Orawa). Od 1 września br. Metropolita Krakowski powierza te obowiązki ks. mgr
Arkadiuszowi Zychowi, który będzie je łączył z funkcją wikariusza parafii św. Marii
Magdaleny w Poroninie. Będzie miał pod swoją opieką najbardziej rozległy terytorialnie
i składający się z 9 dekanatów rejon katechetyczny archidiecezji z liczbą ponad 260
katechetów duchownych, świeckich oraz zakonnych, co tym bardziej wymagać będzie
uwagi i zaangażowania oraz należytej dbałości o dobro zarówno katechetów, jak i
katechizowanych. Niech Pan Bóg wspiera go w pełnieniu nowej funkcji, a nasza
modlitwa i wdzięczność uskrzydla w realizacji kapłańskiego i katechetycznego
powołania.

ks. Andrzej Kielian
wraz ze współpracownikami w Wydziale Katechetycznym
GODZINY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU

Sekretariat Wydziału:
Poniedziałek – piątek:
od 9.00 do 13.00
oraz po południu
wtorek i czwartek:
od 15.00 do 18.00

s. Daniela Jakubowska SłNSJ
mgr Teresa Flanek

Dyżur
Dyrektora Wydziału

Dyżury Wizytatorów
ks. mgr Piotr Zioło
9.00–13.00

poniedziałek

---------------

poniedziałek

wtorek

9.00–13.00

wtorek

ks. dr Albert Wołkiewicz
15.00–18.00

środa

11.30–13.00

środa

ks. mgr Andrzej Wciślak
9.00–13.00
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czwartek

piątek

I czwartek
miesiąca

ks. mgr Janusz Grodecki
9.00–13.00

II czwartek
miesiąca

ks. mgr Sławomir Kowalski
9.00–13.00

III czwartek
miesiąca

ks. mgr Piotr Sobala
9.00–13.00

IV czwartek
miesiąca

ks. mgr Arkadiusz Zych
9.00–13.00

15.00–17.00

11.30–13.00

piątek

ks. mgr Jacek Ozdoba
9.00–13.00

WARSZTATY METODYCZNE DLA KATECHETÓW
W roku szkolnym 2018/2019 planujemy zorganizowanie warsztatów metodycznych dla
katechetów. Szczegółowe informacje będą zamieszczane w „Biuletynie Duszpasterskim”,
a także na stronie www.katecheza.diecezja.pl.

KURS SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
dedykowany dla katechetów Archidiecezji Krakowskiej!
Zostało kilka ostatnich miejsc na warsztaty weekendowe w październiku i kilka na
wrześniowe wtorki. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej niecodziennej okazji i
dołączenia do grona zadowolonych uczestników SDRiW!
Wszelkich informacji udzielą:
Realizatorki Programu SDRiW
Dominika Jordan- Czerska
508175147
Monika Tryboń
794-789-079
sdrkrakow2017@gmail.com
Poszczególne spotkania poruszają następującą tematykę: świadomość własnych celów
wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub
wychowanka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania
jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie
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konfliktów, poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny,
wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich
poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.
Tematyka poszczególnych zagadnień:
Budowanie zdrowej relacji dorosły-dziecko.
Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak aby były respektowane przez dziecko.
Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć.
Aktywne, wspierające słuchanie.
Motywowanie dziecka do współdziałania.
Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka.
Uwalnianie dzieci od grania ról narzucanych w domu i szkole.
Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Kursy rozpoczniemy w połowie września 2018 r. Będziemy prowadzić dwie grupy weekendową i tygodniową.
Grupa tygodniowa będzie odbywała zajęcia w każdy wtorek od 25 września- 27
listopada w godzinach 17.00-20.00
Grupa weekendowa odbędzie kurs w ciągu 3 sobót po 10 godzin każda - 13, 20, 27
października w godzinach 10.00-20.00 z przerwą obiadową.
Miejsce zajęć :Kuria Metropolitalna w Krakowie, ul. Franciszkańska 3
Płatności:
całkowity koszt kursu - 600 zł
wkład własny - 480 zł (może być dokonany w elastycznych ratach- prosimy o
kierowanie zapytań w tej sprawie)
dofinansowanie dla osób korzystających z kursu za pośrednictwem kurii - 120 zł
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Liczba miejsc w grupie to 15 osób. O miejscu w grupie dofinansowanej ze środków
kurii decyduje wpłata zaliczki w wysokości 150 zł na konto 89 1090 1665 0000 0001
3618 5254 do dnia 30 sierpnia.
(rachunek bankowy należy do Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza w
Krakowie)
w tytule należy podać: zaliczka na kurs Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,
wybrany termin, imię i nazwisko.

WARSZTATY TEATRALNE
27 października 2018 r od godz. 9.00 do 12.00
w auli Wyższego Seminarium Duchownego ul. Podzamcze 8
Zajęcia poprowadzi aktor pan Marcin Kobierski.
Zapisy będą na stronie Wydziału Katechetycznego od 15 września do 15
października. Scenariusze zostaną wysłane wcześniej drogą elektroniczną, a
wydrukowane trzeba przynieść na warsztaty. Natomiast płyty z muzyką będą do
odebrania na zajęciach. Prosimy przygotować ofiary na ten cel.

WARSZTATY MISYJNE
29 września 2018 r. (sobota) godz. 10.00 – 15.00
Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej
Kraków, ul. Franciszkańska 3

Temat: Animacja misyjna w katechezie w kontekście pracy z Indianami w
amazońskiej dżungli.
Treści: Od 35 lat misjonarka świecka Dominika Szkatuła posługuje w Peru.
Dzieło ewangelizacyjne, które podjęła w tym kraju jest wyjątkowe ponieważ
środowisko to tworzą Indianie zamieszkujący dżunglę wzdłuż rzeki Amazonki.
Dominika wrosła w kulturę indiańską, zna jej tajniki, zwyczaje, radości i smutki
tych ludzi. Jej drogą do Indian jest rzeka, a transportem łódka lub statek.
„Ciarapa” to jej powiedzenie, które symbolizuje sposób poruszania się tych ludzi
– bardzo powolne czyli „żółwie”. Misjonarka prowadzi między innymi
„asambleę” czyli kursy dla katechistów, którzy są przedłużeniem jej rąk w
rozległej amazońskiej dżungli. W czasie trwania warsztatów Dominka pokaże
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różnorodne metody pracy z indiańskimi dziećmi, które łatwo będzie można
przenieść na nasz grunt katechetyczno-misyjnej pracy z dziećmi.
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 55 zł. Zgłoszenia należy kierować na adres: emailowy: bozena.najbar1@gmail.com lub tel. 668 688 096
Zgłoszenia przyjmujemy do 21 września 2018 r.

KONKURSY I OLIMPIADY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W roku 2018/2019 będą organizowane następujące olimpiady i konkursy:

A. Olimpiada Teologii Katolickiej
– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Ogólnopolski Komitet Organizacyjny XXIX OTK
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
olimpiada@diecezja.opole.pl
77 44 32 133
77 44 32 103
fax.: 77 453 79 61

Diecezjalny Komitet Organizacyjny XXIX OTK
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej
ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel. 12 62 88 159,160, e-mail: wddim@diecezja.krakow.pl
Temat olimpiady:
Św. Jacek – wzór ewangelizacji
Terminy poszczególnych etapów:
 etap szkolny – 15 listopada 2018 o godz. 11.00
 etap diecezjalny – 27 lutego 2019 r. o godz. 11.00
 etap ogólnopolski – 28-30 marca 2018 r. w Opolu.
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Strona internetowa OTK www.otk.pl

Regulamin Olimpiady i zakres literatury:
zostaną opublikowane na stronie internetowej OTK : www.otk.pl oraz na stronie
Wydziału Katechetycznego.

Dodatkowe informacje
1. Pytania do olimpiady na szczeblu szkolnym zostaną przesłane do szkół na kilka dni
przed terminem etapu szkolnego.
2. Do etapu diecezjalnego Olimpiady kwalifikuje się dwóch najlepszych
uczestników etapu szkolnego. Nie przewidujemy żadnych wyjątków.
3. Uczniów tych należy zgłosić pisemnie do Wydziału Katechetycznego, ul.
Franciszkańska 3, do 8 grudnia 2018 r. na załączonym do poczty z pytaniami
formularzu zgłoszeniowym (prosimy pamiętać o pieczątce szkoły i podpisie
Dyrekcji oraz koniecznie o nazwisku katechety uczącego zgłaszanych uczniów).
4. Etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej odbędzie się
27 lutego 2019 r. (środa) – w Domu Duszpasterskim Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przy ul. Siostry Faustyny 3, o godz.
11.00.
Nie będziemy wysyłać osobnych zaproszeń i zawiadomień
o etapie diecezjalnym!
5. Dla 10 najlepszych uczestników finału diecezjalnego są przewidziane pamiątkowe
dyplomy i upominki.
6. We wszystkich sprawach budzących wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem
Katechetycznym lub bezpośrednio z ks. Andrzejem Wciślakiem – kom. 507 926
712.

B. Wojewódzkie konkursy biblijne:
Konkursy biblijne dla szkół podstawowych oraz gimnazjów uzyskały akceptację
Małopolskiego Kuratora Oświaty jednak będą traktowane jako konkursy tematyczne –
zgodnie z prawodawstwem oświatowym.
Tekst zarządzenia w sprawie konkursów oraz regulaminy konkursów zostaną
opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie
Zwracamy uwagę, że wszystkie informacje dotyczące konkursów ukazują się na
stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium Oświaty:
www.kuratorium.krakow.pl.
W związku z tym, że konkursy obejmują całe województwo małopolskie,
przyporządkowanie szkoły do Komisji Rejonowej nie jest tożsame z przynależnością do
rejonu katechetycznego. Dlatego prosimy wszystkich Katechetów o wnikliwe czytanie
przekazywanych na stronie kuratoryjnej informacji.
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Konkurs Biblijny
dla uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych
Z Dobrą Nowiną przez życie
Przedmiotem konkursu będzie znajomość tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Biblia
Tysiąclecia – wydanie V) wraz z wprowadzeniem i wybranymi komentarzami.
ETAP SZKOLNY:

 wybrane fragmenty tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 1, 18 – 2,
15; Mt 3, 13-17; Mt 5, 38-48; Mt 8, 5-13; Mt 9, 1-35; Mt 13, 1-46; Mt
16, 13-20; Mt 17, 1-8; Mt 18, 23-35; Mt 21, 1-11; Mt 25, 14-30; Mt 26,
36-56; Mt 28, 1-10) – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu –
Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana wraz z
wprowadzeniem do Ewangelii wg św. Mateusza.
ETAP REJONOWY:

 całość tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Pismo Święte Starego i
Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja
drukowana) wraz z wprowadzeniem do Ewangelii wg św. Mateusza i
wybranymi komentarzami.
 Komentarze: Anselm Grün OSB, Ewangelie, Kraków 2009,
Wydawnictwo ZNAK, s. 60-65, s. 72-76, s. 87-94, s. 106-111.
ETAP WOJEWÓDZKI:

 całość tekstu Ewangelii wg św. Mateusza (Pismo Święte Starego i
Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja
drukowana) wraz z wprowadzeniem do Ewangelii wg św. Mateusza,
przypisami, odniesieniami do słownika zamieszczonego w Piśmie
Świętym i wybranymi komentarzami.
 Komentarze: Anselm Grün OSB, Ewangelie, Kraków 2009,
Wydawnictwo ZNAK, s. 60-65, s. 72-76, s. 87-94, s. 106-111.
 Lektura: ks. Tomasz Jelonek, Wprowadzenie do Nowego Testamentu,
Kraków 2008, Wydawnictwo Salwator, s. 280-285, s. 289-292, s. 111125, s. 198-203.
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Konkurs Biblijny dla uczniów klas gimnazjalnych
Dzieje przymierza

Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności
oraz wykaz literatury
1. ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY: Zakres tematyczny tegorocznej edycji
Biblijnego Konkursu Tematycznego „Dzieje przymierza” obejmuje Księgę
Wyjścia. Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o tekst Księgi
Wyjścia wraz z wprowadzeniem, przypisami i odniesieniami do słownika (Pismo
Święte Starego i Nowego Testamentu - Biblia Tysiąclecia, wydanie V – tekst
drukowany) oraz na podstawie literatury obejmującej temat Konkursu.
2. ZAKRES WYMAGANYCH UMIEJĘTNOŚCI:
Uczeń:
a) interpretuje tekst biblijny na poziomie dosłownym, przenośnym i
symbolicznym,
b) wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł i sprawnie je
interpretuje,
c) dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,
d) sprawnie posługuje się terminologią religijną,
e) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni
historycznej, ustala kolejność wydarzeń,
f) rozpoznaje podstawowe wartości i dokonuje właściwej ich hierarchizacji.
3.

Przedstawiony zakres wiedzy i umiejętności obowiązuje uczestników na
wszystkich etapach Konkursu. Zadania konkursowe na kolejnych etapach będą
różnicowane pod względem stopnia trudności.

4.

Wymagane od uczniów umiejętności i wiedza w zakresie tekstów biblijnych
będących przedmiotem Konkursu obejmują i rozszerzają Podstawę programową
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (Konferencja Episkopatu Polski,
Warszawa 2010).
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5.

Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla
nauczyciela na każdym etapie Konkursu:

ETAP SZKOLNY:

1. Tekst Księgi Wyjścia – rozdziały 1 – 20 (Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z
wprowadzeniem.
2. komentarze internetowe (Katolicki Komentarz Biblijny, prac. zbiorowa, Oficyna
Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001 oraz zamieszczony poniżej Komentarz
Historyczno - Kulturowy do Biblii Hebrajskiej, John H. Walton, Victor H.
Matthews, Mark W. Chavalas, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2005):
 Komentarz do Wj 3,1-8a.13-15 , Wj 12,1-8.11-14 ; Wj 14, 15 - 15, 1 ; Wj
17,3–7
ETAP REJONOWY:

1. Tekst Księgi Wyjścia – rozdziały 1 – 40 (Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z
wprowadzeniem, przypisami
i odniesieniami do słownika;
2. komentarze internetowe (Katolicki Komentarz Biblijny, prac. zbiorowa,
Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001 oraz zamieszczony
poniżej Komentarz Historyczno - Kulturowy do Biblii Hebrajskiej, John H.
Walton, Victor H. Matthews, Mark W. Chavalas, Oficyna Wydawnicza
"Vocatio", Warszawa 2005)
 Komentarz do Wj 3,1-8a.13-15 https://biblia.wiara.pl/doc/423315.IIINIEDZIELA-WIELKIEGO-POSTU-Rok-C#1
 Komentarz do Wj 12,1-8.11-14
https://biblia.wiara.pl/doc/423262.WIELKI-CZWARTEK#1
 Komentarz do Wj 14, 15 - 15, 1
https://biblia.wiara.pl/doc/423264.WIGILIA-PASCHALNA/4#1
 Komentarz do Wj 17,3–7 https://biblia.wiara.pl/doc/423367.IIINIEDZIELA-WIELKIEGO-POSTU-ROK-A#1
ETAP WOJEWÓDZKI:
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1. Tekst Księgi Wyjścia – rozdziały 1 – 40 (Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu – Biblia Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana) wraz z
wprowadzeniem, przypisami
i odniesieniami do słownika;
2. ks. Tomasz Jelonek "Biblijna Historia Zbawienia”, Kraków 2004, Wydawnictwo
WAM, s. 89-102: Wyjście z Egiptu i Przymierze Synajskie.
3. komentarze internetowe (Katolicki Komentarz Biblijny, prac. zbiorowa, Oficyna
Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001 oraz zamieszczony poniżej Komentarz
Historyczno - Kulturowy do Biblii Hebrajskiej, John H. Walton, Victor H.
Matthews, Mark W. Chavalas, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2005)
– jak wyżej w etapie rejonowym oraz:
 Komentarz do Wj 15,1.2.4-5.17ab-18
https://biblia.wiara.pl/doc/423264.WIGILIA-PASCHALNA/4#2
 Komentarz do Wj 20,1-17 https://biblia.wiara.pl/doc/423255.IIINiedziela-Wielkiego-Postu-Rok-B#1

C. Diecezjalne konkursy związane ze św. Janem Pawłem II:
Konkurs plastyczny
dla uczniów specjalnej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, specjalnej
zasadniczej szkoły zawodowej oraz przysposabiających do pracy z terenu
archidiecezji krakowskiej

Hobby św. Jana Pawła II
Konkurs przeznaczony dla uczniów specjalnych szkół podstawowych z
oddziałami gimnazjalnymi, specjalnej szkoły zasadniczej zawodowej oraz
młodzieży przysposabianej do pracy.
Konkurs będzie przebiegał w czterech grupach wiekowych:
1.
Młodsza grupa wiekowa uczniowie klas I - IV
2.
Średnia grupa wiekowa - uczniowie klas V – VIII i kl.
gimnazjalne
3.
Starsza grupa wiekowa – uczniowie spec. zasadniczych szkół
zawodowych
4.
Najstarsza grupa wiekowa – uczniowie przysposabiani do pracy.
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Prace konkursowe wykonuje grupa do 4 osób w jednej grupie wiekowej
w formacie A3, stosując wybrane przez siebie techniki plastyczne takie jak:
rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. Konkurs nie
obejmuje prac przestrzennych. Format mniejszy niż A3 jest dopuszczalny tylko
w przypadku prac wykonywanych na szkle. Prace przestrzenne oraz w innych
formatach niż określone w regulaminie nie będą brane pod uwagę.
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:
1.
Etap szkolny - organizowany jest przez katechetów w poszczególnych
klasach i szkołach. Katecheci z pomocą komisji konkursowej typują do etapu
dekanalnego po 3 prace z każdej grupy wiekowej. Wytypowane prace wraz ze
zgłoszeniem należy do 2 października 2018 r. dostarczyć do Animatora
Dekanalnego Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży swojego dekanatu, to znaczy
tego, na terenie którego znajduje się dana szkoła. Nazwiska i parafie księży
Animatorów Dekanalnych można znaleźć na stronie Archidiecezji Krakowskiej
pod adresem:
http://www.diecezja.pl/mlodziez/archidiecezjalneduszpasterstwo-mlodziezy/
2. Etap diecezjalny - organizowany jest przez Wydział Katechetyczny.
Odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu w Archidiecezji Krakowskiej powołuje
trzyosobową Komisję Konkursową, która wyłoni po 3 laureatów z każdej grupy
wiekowej. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o tym fakcie drogą
telefoniczną lub mailową. Protokół, zawierający nazwiska autorów nagrodzonych prac
będzie opublikowany do 8 listopada 2018 r. na stronie internetowej Wydziału
Katechetycznego.
Konkurs plastyczny
dla starszych dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej z oddz.
gimnazjalnymi z archidiecezji krakowskiej

Hobby św. Jana Pawła II
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Konkurs przeznaczony jest dla starszych dzieci przedszkolnych klas 0 i
uczniów szkół podstawowych od I do VIII i będzie przebiegał w trzech grupach
wiekowych:
Młodsza grupa wiekowa - starsze dzieci przedszkolne, z klas 0 i
uczniowie klas I i II szkół podstawowych
Starsza grupa wiekowa - uczniowie klas III i IV
Najstarsza grupa wiekowa – uczniowie klas V-VIII
Prace konkursowe wykonuje grupa do 4 osób w jednej grupie wiekowej
w formacie A3, stosując wybrane przez siebie techniki plastyczne takie jak:
rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. Konkurs nie
obejmuje prac przestrzennych. Format mniejszy niż A3 jest dopuszczalny tylko
w przypadku prac wykonywanych na szkle. Prace przestrzenne oraz w innych
formatach niż określone w regulaminie nie będą brane pod uwagę.
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:
1. Etap szkolny - organizowany jest przez katechetów w poszczególnych klasach
i szkołach. Katecheci z pomocą komisji konkursowej typują do etapu
dekanalnego po 3 prace z każdej grupy wiekowej. Wytypowane prace wraz ze
zgłoszeniem (Aneks nr 1) należy do 2 października 2018 r. dostarczyć do
Animatora Dekanalnego Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży swojego dekanatu,
to znaczy tego, na terenie którego znajduje się dana szkoła. Uwaga! Prace
przesłane bezpośrednio do Wydziału Katechetycznego - z pominięciem etapu
dekanalnego - nie będą brane pod uwagę. Nazwiska i parafie księży Animatorów
Dekanalnych można znaleźć na stronie Archidiecezji Krakowskiej pod adresem:
http://www.diecezja.pl/mlodziez/archidiecezjalneduszpasterstwo-mlodziezy/
2.
Etap dekanalny – organizowany jest przez Animatorów Dekanalnych
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży. Powołują oni Dekanalną Komisję
Konkursową – minimum trzyosobową. W jej skład powinni wejść: ksiądz
Dziekan lub jego przedstawiciel oraz reprezentanci katechetów i nauczycieli.
Komisja wybiera po 3 prace z każdej grupy wiekowej, które kwalifikuje do etapu
diecezjalnego. Zamieszczony w Aneksie nr 2 protokół wraz z zakwalifikowanymi
pracami Animator Dekanalny dostarcza do Wydziału Katechetycznego do 26
października 2018 r.
13

3. Etap diecezjalny - organizowany jest przez Wydział Katechetyczny.
Odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu w Archidiecezji Krakowskiej
powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, która wyłoni po 3 laureatów z
każdej grupy wiekowej. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o tym
fakcie drogą telefoniczną lub mailową. Protokół, zawierający nazwiska autorów
nagrodzonych prac będzie opublikowany do 8 listopada 2018 r. na stronie
internetowej Wydziału Katechetycznego

D. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

W roku szkolnym 2018/2019 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” już
po raz dwudziesty trzeci organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,
który adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym
celem jest zachęta młodych do poznawania Pisma Świętego. Mówimy raczej o
fenomenie Słowa, które jest żywe, konkurs zaś to tylko formuła, w której
pomagamy młodym zgłębiać jego treść.
Patronat honorowy nad Konkursem objęli Prymas Polski, JE Abp Wojciech
Polak i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, JE Abp Stanisław
Gądecki.
Zakresem merytorycznym zbliżającej się edycji będą: Księga Wyjścia i List do
Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
Materiałem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Edycja
Świętego Pawła, 2011). Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech
etapach: szkolnym (13 marca 2019 r.), diecezjalnym (25 kwietnia 2019 r.)
oraz ogólnopolskim - Finale (10-11 czerwca 2019 r.).
Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymka do Ziemi Świętej,
nagrody rzeczowe oraz indeksy na 10 uczelni wyższych w Polsce, m.in.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy
znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pl i trwa do 28 lutego 2019
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roku. Za organizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada koordynator
diecezjalny.
Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej
Ogólnopolskiego
Konkursu
Wiedzy
Biblijnej: www.okwb.pl oraz
nafacebook.pl/konkursbiblijny.
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